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Stillingen (resumé) 
 
Brænder du for drift og vedligehold af anlægskonstruktioner - ved du noget om havne og 

vandbygning, anlægsopgaver, eller vil du gerne udvikle dig i den retning, så har du nu en 

enestående mulighed for at få dette spændende job hos Kystdirektoratet. Du vil selv have 

mulighed for at tilrettelægge og udvikle dine arbejdsopgaver i samarbejde med det øvrige team.    

 
 
Kort om Kystdirektoratet, fagområde Kystbeskyttelse, Drift og Anlæg 
samt Naturstyrelsen  
 

Kystdirektoratet 

Kystdirektoratet er organisatorisk en del af Naturstyrelsen under Miljøministeriet. 

Kystdirektoratets myndighedsområde omfatter Danmarks 7.300 km kyst og 103.000 km² 

søterritorium. 

Kystdirektoratet varetager samfundsmæssige vigtige opgaver på kystbeskyttelses- og 

infrastrukturområdet gennem forskning, projektering, opmåling, anlæg, drift og varsling.  

Kystdirektoratet rådgiver Miljøministeriet og Miljøministeren, samt varetager 

myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, statens højhedsret over søterritoriet, EU-

oversvømmelsesdirektiv, strandbeskyttelse og klitfredning. Vi er fagligt førende eksperter på kyst 

og hav. 

Kystdirektoratet er borgernes, kommunernes, erhvervenes og viden institutionernes naturlige 

samarbejdspartner, når det gælder kysternes udvikling, kystbeskyttelse, klimaforandringernes 

betydning for kystzonen samt udviklingen i kystzonen. Vi deler vores viden og går i dialog. 
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Fagområde Kystbeskyttelse - Drift og Anlæg 

Kystdirektoratet er organiseret i tre faglige områder med faglige teams, der refererer til 

områdecheferne. Der er et tæt samarbejde på tværs af teams og områder.   

Fagområdet Kystbeskyttelse - Drift og Anlæg varetager kystbeskyttelsen på den centrale del af den 

jyske vestkyst, samt ved Blåvand, Lønstrup og Skagen, oprenser sejlløb og havne de steder, hvor 

staten er forpligtiget, vedligeholder havnekonstruktioner, udfører opmålinger og varetager 

Naturstyrelsens IT.  

Fagområdet er organiseret med følgende teams: Team Anlæg, Opmålingsteamet og IT-teamet. 

 

Naturstyrelsen  

Naturstyrelsen varetager opgaver i skove, naturområder og langs kysterne i Danmark. 

Naturstyrelsen har ca. 700 medarbejdere. Ca. 85 medarbejdere er tilknyttet hovedkontoret i 

Randbøl, ca. 90 medarbejdere holder til hos Kystdirektoratet  i Lemvig, mens de øvrige 

medarbejdere er placeret på styrelsens 17 lokale enheder i hele landet. 

 

 
Om Team Anlæg 
 
Team Anlæg er ansvarligt for drift og vedligeholdelse af de statslige havneanlæg, 

afvandingssluserne i Hvide Sande og Thorsminde, kystbeskyttelse på de fire 

fællesaftalestrækninger på Vestkysten samt de statslige oprensningsforpligtigelser i en række 

vestkysthavne og danske sejlløb. 

Teamet medvirker ved rådgivning af Miljøministeriet, og giver økonomiske indspil i forbindelse 

med finanslovsarbejdet.    

Teamet er bygherre på de arbejder, der skal udføres i henhold til finanslovsbevillingerne. Arbejdet 

kan bl.a. bestå af udarbejdelse af udbudsmateriale, afholdelse af udbud, byggemøder, 

sikkerhedsarbejde og afleveringsforretninger samt tilsyn, kontrakt- og økonomistyring. Der føres 

http://www.kyst.dk/
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/
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eftersyn med Kystdirektoratets anlæg og udarbejdes vedligeholdelsesplaner mv. Desuden ansøger 

teamet om de nødvendige tilladelser ved respektive myndigheder for at kunne gennemføre 

opgaverne, herunder også at få udarbejdet miljøkonsekvensvurderinger for drifts- og 

anlægsarbejder. 

Styringsparametrene for projekterne er tid, økonomi og kvalitet. Teamet arbejder med 

effektivisering og optimering af eksisterende arbejdsgange og udvikling af nye digitale metoder til 

understøttelse af opgaveløsning og entreprisestyring.  

I forhold til klimaudfordringerne vil teamet i fremtiden skulle arbejdes med at implementere 

bæredygtige løsninger, hvor der bl.a. skal indarbejdes CO2 reduktioner i opgaveløsningerne.  

Der er pt. syv medarbejdere i teamet, der uddannelsesmæssigt og aldersmæssigt spænder vidt.   

Hovedopgaverne for teamet er nærmere beskrevet i bilag.   

Teamet refererer til områdechefen i Kystdirektoratet, Niels Kristian Kvistgaard.      

  

 
Ansvar og opgaver i stillingen  
 
Dine hovedopgaver forventes at omfatte planlægning, drift og vedligeholdelse af de statslige 

havneanlæg, samt afvandingssluserne i Hvide Sande og Thorsminde. Dog vil ansvar og opgaver 

kunne tilrettelægges i forhold til dine kompetencer, viden og udviklingsønsker. 

Opgaverne spænder lige fra eftersyn og udarbejdelse af vedligeholdelsesplan med 

udbedringsløsninger og estimater, til udarbejdelse af udbudsmateriale med efterfølgende 

projektstyring, budgettering, økonomistyring og tilsyn. I opgavevaretagelsen vil du komme til at 

færdes på arbejdspladser, i nærheden af entreprenørmaskiner, lidt ufremkommelige steder og 

ikke jævne overflader.  

Miljø- og klimamæssige aspekter vil også skulle håndteres i forhold til ansøgninger om tilladelser 

til gennemførelse af opgaverne, og her ser vi også gerne, at du kan byde ind. Specielt 

bæredygtighed vil få meget fokus i fremtiden, så kompetencer og viden om mulige løsninger til 

reducering af CO2-udledning vil vægte positivt. 

Samlet set skal du som vores nye kollega sammen med det øvrige team sikre, at Kystdirektoratets 

opgaver med vedligeholdelse af konstruktioner, kystbeskyttelse mv. gennemføres på en effektiv og 

sikkerhedsmæssig forsvarlig måde og med god kvalitet inden for de tidsmæssige og økonomiske 

rammer.  

Du må forvente at deltage i opgaveløsning på tværs af teamets øvrige opgaver, idet der lægges 

vægt på en fleksibel fordeling af opgaverne i forhold til kompetencer og viden. Opgaverne løses i 

tæt samarbejde med teamets øvrige medarbejdere og områdechefen, da teamets forskellige 

kompetencer bidrager til løsning af opgaverne.  
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Som vores nye kollega skal du sammen med teamet arbejde med effektivisering og optimering af 

eksisterende arbejdsgange og udvikling af nye digitale metoder. Det afgørende for os er, at vi får 

en ny kollega, der har lyst til at arbejde med alle faser af anlægs-, drifts- og 

vedligeholdelsesarbejder på konstruktioner.  

Der arbejdes med at få systemunderstøttet arbejdsgange ved indførelse af et Asset Management 

system, som vil kunne indgå som en del af arbejdsopgaverne.  

 

 
Personlig profil  
 
Der vil i jobbet være kontaktflader både intern og ekstern – det være sig private (f.eks.  

entreprenører) og offentlige samarbejdspartnere. 

Det er forventningen, at du er en positiv, åben og udadvendt type, der uden besvær kommer i 

kontakt med og kan kommunikere med mange forskellige typer af borgere og professionelle 

samarbejdspartnere.  

Det er endvidere forventningen, at du er fleksibel og bidrager positivt til teamets samarbejde og 

udvikling. Du skal kunne se dig selv i en organisering, hvor teamsamarbejdet vægtes højt, og hvor 

der er en forholdsvis flad organisationsstruktur. 

Det er vigtigt i Team Anlæg, at du både formår at være projektdeltager og projektleder ift. 

opgavefordelingen i teamet. 

Det er vigtigt, at du som person er troværdig og i stand til at skabe og indgyde tillid. Det kræver 

blandt andet evner i forhold til at kommunikere budskaberne direkte på en klar og saglig måde. 

Det er afgørende, at du evner at styre processer og bringe dem i mål, og du sætter en ære i at få 

tingene gjort færdig.  

Du skal kunne trives med at arbejde i en politisk styret organisation, som betyder at løsninger 

vælges ud fra politisk afstemt samfundsinteresser, da Kystdirektoratet er en del af 

Miljøministeriet.  

Du trækker på dine personlige kompetencer, når du koordinerer de daglige opgaver, og du evner 

at sige til og fra på en respektfuld måde over for entreprenører og samarbejdspartnere. Du er 

humørfyldt og positiv i din tilgang til andre mennesker. 

Du byder ind med dine kompetencer på tværs af hele organisationen i Kystdirektoratet, så vi i 

fællesskab sikrer professionel opgaveløsning på tværs af teams og fagområder.  

Det kendetegner dig, at du er systematisk og struktureret i din arbejdsform. Du tænker kreativt og 

er god til at finde og udnytte nye løsninger i opgavevaretagelsen, da vi har fokus på fornyelse og 

effektivisering.  
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Faglig profil 
 
Din faglige baggrund kan være inden for anlægsarbejde, gerne med viden om 

vandbygningskonstruktioner, brokonstruktioner, vejbygning eller lignende. Vi forventer, at du 

har et grundlæggende kendskab til udbudsregler, aftalegrundlag, projektstyring, økonomi, 

opfølgning og tilsyn. Erfaringer og kendskab til at arbejde med implementering af bæredygtige 

tiltag i anlægsopgaver vil vægte positivt. Herunder klimatilpasning, CO2-reduktioner og 

bæredygtighed i valg af løsninger.      

Din uddannelsesmæssige baggrund kan være som ingeniør eller tilsvarende i kombination med de 

rette personlige og faglige kompetencer i øvrigt.  

Forventningen er en ny kollega med gode faglige kompetencer og/eller interesse for at sætte sig 

ind i fagområdet. En struktureret arbejdsmetode ønskes, herunder med respekt for de nødvendige 

tidsfrister, økonomi og kvalitet. Arbejdsopgaverne indeholder en store kompleksitet, hvor behov 

for et stort abstraktionsniveau i forhold til at få sammenhængende robuste løsninger.   

Det er en fordel, hvis du har erfaring og/eller kendskab med at arbejde med implementering af 

bæredygtige tiltag i anlægsopgaver. Her vil indgåede viden om de forskellige materialers 

egenskaber i vandbygningskonstruktioner være positivt.   

Endvidere vil viden om myndighedsansøgninger, miljøforhold eller lignende også være en fordel. 

Da opgaveporteføljen i Team Anlæg spænder vidt, er det vigtigt at være klar på at sætte sig ind i 

nye fagområder, så teamets opgaver løses i fællesskab.  

Ud over dine evner til at styre entrepriser og processer, lægger vi vægt på, at du har en vindende, 

troværdig kommunikationsform, både i skrift og tale på dansk og engelsk. Det er nødvendigt at du 

kan sætte dig ind i og arbejde med digitale værktøjer, herunder specielt GIS, men også robotter og 

droner udgør i dag en del af Kystdirektoratets arbejdsredskaber. 

 

 
Vi tilbyder 
 
En grundig introduktion og eventuelt oplæring til ansvarsområderne og opgaverne i Team Anlæg, 

samt til organisationen og Kystdirektoratet.  

Vi lægger vægt på kompetenceudvikling, og der vil være mulighed for efteruddannelse afhængigt 

af kompetencebehov. Der drøftes og aftales årligt udviklingsmål for den faglige og personlige 

udvikling.  

Vi lægger vægt på fleksible rammer for arbejdet samt balance mellem privatliv og arbejdsliv, og vi 

har flekstidsordning.   
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Ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem 

Finansministeriet og en række Akademikerorganisationer for akademikere i staten (Akademiker-

overenskomsten). 

Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner, med arbejdssted i 

Kystdirektoratet i Lemvig. Kørekort til personbil er en forudsætning for ansættelse. 

 

 

Rekrutteringsforløb  
Samtaler gennemføres i uge 46, 2021, den 17. og 19. november 2021. Der indgår skriftlig case-

opgave i forbindelse med samtale. Samtaler gennemføres i Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 

Lemvig.       

Tiltrædelse 1. januar 2022.    

 
Yderligere oplysninger 
Kontakt områdechef Niels Kristian Kvistgaard, telefon +45 9135 7438, nkk@kyst.dk 

Du kan læse mere om Kystdirektoratet på kyst.dk og Naturstyrelsen på nst.dk  

 
Ansøgning   
Ansøg online på vores jobportal ved at trykke på ”Søg stillingen” nederst i stillingsopslaget.  

Ansøgning med CV og eksamensbevis skal være modtaget senest søndag den 14. november 
2021.  

 
Ansættelsesudvalg 
Ansættelsesudvalg: Områdechef Niels Kristian Kvistgaard, projektleder Gitte Grimstrup og 

projektleder Sune Ravn.   

 

 
 
 

mailto:nkk@kyst.dk
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Bilag til job- og personprofil for medarbejder til anlægs- og driftsopgaver.  

Team Anlægs Hovedopgaver   

Fælleaftaler  

Fællesaftalerne omfatter fire aftaler mellem staten og en række kystkommuner på Vestkysten om 

kystbeskyttelse på udvalgte strækninger. Aftalerne er 5-årige; den nuværende aftale gælder for 

perioden 2020-2024.  

Indsatsen på fællesaftalestrækningerne består primært af sandfodring, enten kystnært eller på 

stranden, men der er også opgaver med klitpleje og vedligeholdelse af faste 

kystbeskyttelseskonstruktioner, som skråningsbeskyttelse, bølgebrydere og høfder. 

De fire aftaler omfatter kyststrækninger ved Blåvand, på den centrale del af Vestkysten mellem 

Nymindegab og Lodbjerg samt ved Lønstrup og Skagen. 

Havneanlæg - infrastruktur mv. 

Kystdirektoratet har ansvaret for vedligeholdelsen af yderværker i 5 vestkysthavne, 

afvandingssluserne i Hvide Sande og Thorsminde, kammersluse og klapbro i Hvide Sande samt 

Rømødæmningen og sikkerhedsdiger som ikke falder ind under fællesaftalen for Lodbjerg-

Nymindegab. 

Arbejdet består bl.a. i eftersyn af konstruktioner/anlæg, udarbejdelse af årlige 

vedligeholdelsesplaner og få gennemført arbejderne på vedligeholdelsesplanen. 

Oprensning  

Kystdirektoratet har forpligtigelsen til at vedligeholde vanddybden i havnebassiner og 

indsejlinger til vestkysthavne samt gennemsejlingsfarvande i hele Danmark. Se endvidere 

Kystdirektoratets Danmarkskort, bilag. 

I Esbjerg Havn er der et igangværende projekt med miljøoprensning, ”Ren Havn 2025”, som 

håndterer forurenet sediment fra Esbjerg Havn.  

Arbejdet består af kontraktstyring af ekstern entreprenør og rådgivere, herunder kontrol af 

kvalitet og mængder for dataindsamling til indberetninger til myndigheder. Ligeledes indbefatter 

arbejdet også en tæt dialog med havnene på Rømø, i Esbjerg og Hanstholm 

Der er tæt samarbejde med Opmålingsteamet i fagområdet, da Opmålingsteamet foretager 

kontrolopmålinger af sejlløb og havne. Disse opmålinger er grundlag for Team Anlægs 

kontraktstyring af opgaverne.  

Økonomi og arbejdsgange  

Ved alle aktiviteter i Team Anlæg er den økonomiske styring en vigtig parameter. Teamet 

udarbejder årlige budgetter og følger kontinuerligt op på forbruget og altid ved udgangen af hvert 

kvartal.  
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Teamet understøtter resten af Kystdirektoratet med viden og teknisk bistand inden for udbud, 

anlægsteknik, drift og vedligehold. 

 

Kystdirektoratets Danmarkskort 


